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"

: 'i, �í�it6 esperar os f�u!os
:[, que, por certo virao.

A Campanha de Educa

ção de Adultos fixa um

marco- em nossa vida
cultural. É o prenúncio
de um poderos renasci
mento espiritual.

Vereadores'Divisão do Imposto de . Renda Camara dos

Deleiacia Reiional do Imposto de Renda no Estado.

EDITAL

.
o Delegado RegioQal do Irnpôsro de Renda no I 14-Que - as repartições f�derais estaduais e

'Estädo de Santa Catarina, tendo em vlsta que a lei Imunicipais, as entidades autárquicas paraestatais
n. 154, de 25 de novembro último, publicada no e de economia mista não pagarão vencimento de

"Diário Oficial" de 27 alterou dlsposltívos do decre-, pois de 50 de abril os funcionários e militares ati

t5>-lei n. 5.844, de 23 do setembro de 1945, referentes vos e inativos que recebam quantia superior a ...

a cobrança do impôsto de renda, leva ao conheci- CrS 24_000,00 anuais sem que êsres exibam o recibo

mento dos lnteressados o seguinte: de entrega de declaração de rendimento:

1- Que será permitido abater da- renda bruta 15-Que as pessoas juridicas de capital su-

como encargos de familia, CrI 12,000,00 para o ou- perior a Cr$ 50.000,00' alem dos livros de conta

tro côníuge e Cr$ 6.000,00 pera cada filho menor ou bilidade previstos em leis e regulamentos deve-

inválido ou filha solteira ou viúva sem arrimo; rão possuir 'ainda:
2- Que serão deduziveis os pagamentos feltos a) um livro para registro do' inventario das

a. médicos
_
e dentistas pelo contribuinte ou pessoa's materias primas, das mercadorias ou produtos

compreendidas como encargos de familia, desde que manufaturados- existentes na epoca do balouço:
.

tals P'lgamentos sejam especificados e comprovados b) um livro para registro de compras.
com i'ndicação do nome e endereço de quem os re- 16-Que se as pessoas juridicas ja possuirem
cebeu, Esse abatimento é facultado contribuinte de livros para os fins indicados, poderão continuar a

renda não superíor a Cr$ 120,000,00; utiliza-los uma vez que correspondam, a juizo da

,
5-Que licito deduzir como encargo de famiJia autoridade lançadora do imposto de renda, as fi

a base de Cr$ 6.000,00 cada criança pobre q-ue com- nalídades dos ora Instituídos, podendo tambem

provedarnenre, nos rêrmos do regulamento, crie e criar modelos proprios desde que atendam ao

eduque, d�sde que não reuna as condlcöes jurídicas exigido e satisfaça melhor as necessidades do

para adota-Ia; seu comercio ou industria;
19-Que no livro de inventario deverão ser

arrolados, pelos seus valores e com especifica
ções que facilitem sua identificação, as mercado-

Notasrias e os produtos manufaturados nas datas dos

balanços;
i8-Que no caso das industrias, os produtos

--

em. fabricação deverão constar do livro de inven· Dia 28 faleceu no Egito, Está sendo ultimado no

Cr$ Cr$ tarío e do de controle pelo seu preço de CUbtO, onde estava exilado o Rio o ocordo da UDN

Até 24.000,00 Isen os
'

as.�a!eria
..

s pr.imas eXistentes.
sem

qUalqUer}ex.
rei Vitor EIDiI�uel,

com.
o PSD e PR para

Até 24,QOQ,oo e, õp.oO�oo 1%1. })e�efI9Ja�nt�:. . �, ,

' .... _J1,.lJiJIto WQ��l de�, .ss.t.1YIll' � d-,�moc-r_�c.iR � o

Entre 'ÕO.OOO,oo' e 6OCOOo.oo 3% l�-:QÜ# o vaitrrWas' m�caêtôrI'l!:Ef ou p�Mt- ,- fi< seu ent�Í'ràmento Brasil
Entre 60.000,00 e 90.000,00 6% tos deverá 'figurar no livro de inventario pelo provisorio seré feito em Os casos mais dedica-

Entre 90.000,00 e 120.000,00 7% custo de aquisição ou de fabricação ou pelo pre- Cairo. dos para resolver são os

Entre 120.000,00 e 150.000,00 9% ço .c.orr�nte no !-Derc_ado ou Bolsa, prevalecendo estaduais de Alagoas,
Bntre 150.000,00 e 200.000,00 12% o críterío da estimação pelo preço corrente, quan- -,-x- Piauí e Santa Catarina.

Entre 200.000,00 e 500.00otoo 15�/ó' '" do este for interior ao preço do custo; A Prefeitura do Distrito -x-

Entre 300.000�00 e 400.�O(),no' 18%
' 20-Que não serão permitidas reduções glo- Federal vai subvencionar Espera-se para os pri-

Entre 400.000,00 e 50Q"OOO,oo 21% bais dos-valores ínventaríados nem formação de com um milhão de cru- meiros tlias de Janeiro

Entre 500.000,00.�. 600_000,00 24% .

reservas ou provisões para fazer face à sua des- zelros o carnaval do pro- a eassaçãe clos mandatos

Entre 600.000,00- e, ' 700.00000 21% valorização. Permite-se entretanto a Yormação xlrno ano. dos comunistas.

Entre 700,OOO�00. e 1.UOO.00Ô,oo 30% dêsses íundos desde que não sejam deduzidos do Emquanto isso, conn- Dizem que as vagas

Ensre 1.()OO.QOO,OO e 2.000.000.00 350/0
. lucro zeal para os efeitos de pagamento de im- n�a m�ita' ge�te sem as- serão preenchidas com

Entre 2WOO.OO(M)O' e 5;000.00000 400/0 .
postos;

. .ststencla rnedtca e a mor- novo calculo do quocíen-
Acima de�.660.000,00

'

50%' 21-'Que 1ica extensivo aos livros ora cria- rer de fome. te partídarío, neste caso

�Que as peseoes luridices seja comercial ou do� e exame previsto no artigo 140, do decreto- -x- lobtendo a UDN de San-

. 'r b .;...
-Ieí n. 5.844, de 25-9-1943; _

'
, ta Catarina mais uma

CJ:VI Ö seu <? leto, pa�arão, sôbre os lucos ai:ntratlos 22-Que QS livros -de inventario e de com- A Prefeitura de Joinville cadeira de Deputado
� conformidade com a lei o ímpôsrö de acôrdo pras, poderão ser substituidos por ficharios auten- deve cerca de Cr$.......... Federal.
q>Q1 a segulnte tabela:

-

.

d I OtlC!l os pelas repartições de que trata o item se- 1.5 �.OOO.OO, tendo o SDr.
_

Até '''100.000,-00 10% gumte;
. Colía ,encontrado em _

Entre 100.000,00 600.000,00 120/0 .

23-Que os livros acima exigidos serão re- caixa Cr$ 2.600,00. Essa A conclussoes salt�m
Acima dê 500.000,00 1501 gistrados e autenticados, no Distrito Federal, pelo situação aflitiv-a levou o

da
ddem·fnstravao

• A _0 Departamento Nacional de tndustria e C�mercio, novo _,Prefeito a di.spen� s�� gran e es orço. a-

- 7,- Que se o regime for o da separaçao de nös Estados pe1as 'Juntas Comerciais ou' reparti- aar cerca de tOo empre- fIfI?amOS que o analfa

'<be�, e f�cll�tad(). a qualquer dos. conjuges apre�e�- 90es �ncarregadas de Registro de Comercio com gados, grandb parte c�- betIsmo. sufoc�, entre

tal'�claraça? e!," separado relativamente as regdl- Isençao de selo e quaisquer emolumentos;
.. locados antes :das elel- 1\6s,.q�mze milhões de

ment�s proprJos�"
.

24-Que a autenticação de um novo Hrro' ções e- cujas folhas- de brasIlelfos colocados fo-

� .
8-Que tar:nbém e facul�adQ a qualquer dos será feita mediante a exibição do livro ou 'regis- salados éra de 120 niil ra doe quadros da- cultu-

con)uges, 11� reg�me de comunhao de -bens, apre�elJ jro;. cruzeiros mensais. ra �umana e, �ntre êles,
tar declaraçao em separado relativamente BOS rendi- 25-Que na Cedula "H" serão classificados

> mUltos e
.

mUItos
. l!ma

mento do trabalho, bem c?mö -dos provenientes de 6S renwroentb$' de todas as ocupações' lucrativas
vez alfabetizados, IrIam

be.l)� �r�ados. �om ?S clausulas de incomUCicabili" não .incluidos mts cedulaS 'antériores, inclusiye o� situar· se entre. as. n?s-
dade��henatll�d&d:,. . .

percebidos de s_ocÍedade em conta de partieipa-
sas melhores mteHgen-

.

'd' .

Que o, Imposto devido. petas pessoas flSICllS ção, de locação de movei�, de sub-locação de
,Na hora do

�ufl �cas d�vera ser pago de uma so vez, quaR.do i�oveis e da expluração de marcas de industria' aperitivo,tome
10 en�� 'ii

Q
r$ 500,00, respect!va"!�ml�;. e de c?mérC/o, quando o possúidor auferir lucros .

Um Calice
.

ue !t"atan�oç5e de; Imposto superior a es- sem as explorar diretamente;
�s �uantlas, e penmtlC:tQ o pagalJl,ento em 4 quotas .' 26-Que o .imóvel alugado com móveÜl os

�r��:�.'9der se. trate de pessoas fisicas, qUçr det.;u- rendiment�s do imóvel será c"assi�cado na 'Oé
'

ti-Q . .

dula «H», lustaml
te com o dos móveis. f

_.
ue 9 .contrlbumte que agresentar sua de 27-Que ta em serão inolrudos na Cédula

c1araça? de rendlm�nto� e efetuar, no ato, o . paga- «li» os rendimen os do comércio e, da industria,

med� mtrdegral do Imposto neta calculado, sera con- auferidos por todo aquele que não ex.ercer habi
ce luO o esconto de' . tr 1 t

. _. . .

) I'
. ua men e a profIssao de comerCIante ou mdus-

el t � ,60 CI (c�nc� D?r c�n�o), se o 'Pagamento for trial, be� �omo as quantias ,correspondentes aos
e ua o �o me� e Janeiro, lucr9S ijqludos que decorrerem de cessão de di-

o) 3 lo (t�� por cent?), .

se o pagamento fôr reitos quaisquer;' Outrossim,' esclarece que -continua sendo- até

e,fetua� no mes de fev�relro; 28-Que o imposto retido na fonte a qrle ÕÖ de abril de cada ano, <> prazo �ra que as

f � 1% (ul_!1 Jor cen10), se o ,pagamento fõr éstão- sujeitos os rendimentos de ações ao porta- pessoas fÍsicas e äuridicas, por si ou por interme-
e e.ua12�Qu::s c e cmarfo; . '_. dor, de acorgo com' o art. 96, § 2°. do decr�to-Iei dio de r�presentantes habilitados, ap'resentem as

t -çI'
on essao dos descontos aCima pao n. 6.844, de 2;)-9-1943, devera ser recolhído a re- suas declara,ções de rendimentos desde que não

�: �s e6s:ra -�o gagan;nt.o de q�alquer, clife.rença,., p8:rtiç�o competente dentro de trinta dias, a coo- 'qUeiram se aproveitar dos favor�8 estapelecidos
Imp

_ � co ra a po erlorm�nte'A ' �r da data da .publicação }lo .
orgão oficial" da no item 11 e alineas, Esta exigencia não se es-

entr
13

dQ�e-7 pa�a�eoto �? Imposto no ato � ata da ass�mbleIa geral ordmana de que trata a tende as pessoas tisicas .qu� auferem importancii
cas

ega a ec. ara_cao" e ren. I��ntos bem como n?s lei das sOded8.d�s .por ações;. .

.

inferior a Gr$ 24.000,00 anuais.'

entrOS 1e Ja�çaqtento ex ?fhclO ,

e de dec1araçab 29-Que é lIcito ao oontribumte deduzir da Delegacia Regional do Imposto de Renda

egq__e fora do prazo, so podera ser efetuado na respectiva cedula de rendimentos os impostos es- em Florianopolis 15 de dezembro de 1947
'

sua totalidade' 'f' I t·· . .

'

. -

'
.

.

. peC! ICOS re a IVOS ao exerclcIO de sua profIsçao. Car/')s Bdrges cl, Conceição, delegado regIOnal.
;;

4-Que as taxas proporcionais a que se refere
o art, 25, do atual regulamento paeseram a ser; Cé
dula A - 3%; Cédula B - 1%; Cédula C -1%�
C�dula D - 2%; Cédula E 5%; Cédula H - 5%;

5- Que as taxas progressives do art. 26 pas
saram li ser as seguintes:

Por convocação do sr.

Prefeito Municipal, reu

niu-se exrraordinarlarnente
a Camara dos vereadores,
afim de resolver sobre
um projeto de abono de
natal aos funcionarios.
O referido projeto, ou

melhor' a proposta foi
aprovada por unanimidade
de votos.
Nessa sessão, o vereador
Otaviano Tlssi, levantou
uma questão de ordem,
achando que a apresenta
ção, díscurssão e todo o

andamento dos projetos
até agora ali apresentados
o estavan sendo lrrlgular
mente.

Acentuou, e com muita
razão, que ao presidente
cabia sanar os erros já
por ele praticados e fazer
'obedecer a Constituição,
Lei Organlee e Regimento
Interno da Camata.
Tem razão o vereador

udenlsra. Temos notado
que a Mesa não exige os

projetos de lei e resolu

ções por escrito e nem

siquer os submete ae

Comissões, alem de os

votar em um só turno.

Tudo isso está contrarlo
as leis e

. pode redundar
em preluizo das perres,
pois que tais atos podem
ser anulados.

'

A Constituição exige
dois rumos pare a vota

ção, devendo, alem disso,
de acordo com o Regi
mento Interno, serem ou

vidas as Comissões res

petivas.
Como vemos, a Mesa

da Cemare, tem saudades
da ditadura, ou ainda pen
sa que estamos na epoca
onde se resolvia tudo de
acordo com a vontade de
uma só pessoa e sem

respeito a lei.
Não queira ela ser fu

turamente responseblllse
da pelos atos ilegais que
está praticando.

e Noticias

de
Decláro que são injus

,
tas as pamvras que pro
feri Cúntr� dona Vero
nica WélteI'.

LAURA WALZ FOD!
Braço do Sul

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Quarta·Feira, DIA

�oooooo�oooo�u�oooooooooo I
� Adolf Herm. Schultze .�
00 MARCENARIA EM GERAL

I00 .Qterec� móveis "CIMO" de todos os tipos da
CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS� Mantem um, ,estoqu� �ermant:nte de todos (JS tipos

00 de MOb�las, especialmente para escritorio. 00

I
INSTALAÇOES COMPLETAS DE:

IDormitórios, Salas de Tantar
Cópas, Escritorins, Moveis rusticos e outros.

00 MOVEIS AVULSOS COMO:

00 Cadeiras

I
.

Poltronas fixas e giratorias
Mesinhas de centro e para radio

E entre muitos outros. a

Caixa Registradora marca "RECORD"
.

Afamada pela sua eticiencia, substitu
indo as Caixas Registradoras de �

elevado custo.-------__ .
cz:s

Toda a Mereadoria á proata Entrega 00
RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 00

Jaraguó do Sul Sta. Catarina 00
OOOOOO�OOOOI��OO�OO

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinbo.

E um produto dos Laboratorios Minancora
- jOINVILLE

Clinico de OI�os, Ouvidos, nariz, fiafuanla

Dr. LUIZ

Dr. Arnaínio Tavawes
Pofessor Catedratico de Biologia do Instittuto de Educação de Florianópolis
Ex,Chefe Glos serviços clinicas e clrurglcos da especialidade no

.

Hospital de Carldaqe de Florianópolis,
Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro,

Ex,lnterna por, concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

.

................................._
_ _ _ _ .

............................... " _
_ _ ........••.•.

DE SOUZ,A.

Industria e Comercio W. WEEGE S. A.
Aviso aos Subscritores
Pêlo presente são convidados os subscritores

de ações da Sociedade Anonima acima referida,
para a primeira assembléia geral, que terá por
fim a nomeação dos peritos que deverão proceder. a

avaliação dos bens e direitos com que todos os

subscritores pretendem realizar e integralizar o

capital subscrito na formação da Sociedade, cuja
assembléa deverá realizar-se no dia 30 de Dezern
brb corrente, pelas 9 horas, no escritorio da Firma
W. Weege & Cia. Ltda.

Jaraguá, 10 de Dezembro de 1947.
WOLFGANG WEEGE Incorpordor

I Casa de Moveis IDr. Alvaro Batalha - MÉD][�O Vi.tõrio. Lazzaris
� Jaraguá do Sul. - Rua Domingos R. da Nova�

E � Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

I
se Vidros. Molduras para 'Quadros qualquer

Itipo. _ CAIXOES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões Funerários.
.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
'_ RAIOS X-

Diretor Médico do Hospital "São José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Jarieiro

BL U ME NAU StA. CATARINA

ADVOGADO

Escritorio . Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 341.
Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

ai--------.----------------------n

��;llnl'lIIMw.1 BE IJ'Sla�} J!8::&:l1[ GE:R.AL j
)1 especialidades GAITAS simples e

} PlANADAS de 8 a 120 baixos

t nacionais e eetrangeíras.

ê BANDONEONS

PIANOS - HARMONIOS

CLARINETAS _ FLAUTAS

PISTON5 � SAXOFONES

BANJOS _ TROMBONES

BATERIAS AMERICANAS, com-

pletas '� VITROLAS -

PICK-UPS - RADIOLAS.

í
Emfim, tudo que pertencc ao ramo.

Peçam Preços e demais informações ao Representante:

PAULO KOBS
Caixa Postal, 49 - SBRRA ALTA � ôra. Catarina

®�������(6)
.

::::::::::::::::::!.:::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

FRACOS E ANI!MICOS I

..

BlNCO INOÚS'!�d��oEe�O�!��JI�t�.,��TABINA S/A.II::
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 H

DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000.00 ii

�f:;:!a�á AGENCIA: Jaraguá . do Sul ii
Brusque ri Rua Oel. Emlllo )ourdan, 115 ..

Caçador t, > �;;., r « ""'Ei'ld-: TeleO'",rafiC'o" "lNCO"
I' "�l·�.'

Canoinhas
Concordia. Oaixa Postal, 10 _ Telefone, 73 ii

g����i��a MATRIZ: I TA J Aí !::!::Curitibanos
Faz todas as operações bancarias no Paiz, como cobranças, descontos,
empreslim08, financiamentos mediante caução de titulas comerciais,

florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante !i
Gaspar .

taxas modicas
'

:i!:Ibirama '" Abona em C /Correntes os segu,intes juros:

:f:;���nga DispOSição, sem aviso, com retiradas livres
20/0 :.;::1::.jaraguá do Sul pare qualquer importancia

joaçába Com viso de" 30 dias e retiradas livres ::

L�gn���e de e-s 1.000,00 s-; ':.!::.!Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M
}t!t�! dep. iniciais a partir de e-s 20,00 H
Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii

��:t�bJnião Com Aviso de 100 dlas 5% i:::.:::.�::.Prazo Fixo de 6 meses 5%
Rio de janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2°'0

TTtl��J.luícF.aa�sn}.�:OdO Sul :lOe�?o-�1�7;�;:d';�;=;·rida:: 1::1::Deposite as suas economias no

-Tubarão Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA. ::

Urussanga HO"RIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas ii

a:::�:�:::i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:���;���:�:�:::�::�:::�:::�����:::::::::::!!::::::::::::::::::::::!!:b
PA R A F E R I DAS,

Ao Publicol

E C Z E M A 5,
I N F lI, M p, ç O E S.

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Improgada COII kiU All:

Tosses

.

Resfriados

Bronquites
Escrofulo••
ConvalesceRças

VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR DE SAÚDE.

AS PILlULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Nd Prisão de Ventre
e nas rno lestle s do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

Fe st i o s , Azia, Vomites,
Pes a d e los, I nd i s g e.s t õ e s,
Colicas do Figddo.

Gezes , Digestões Penosas,
Dôres no Estomeso, Mão

Hallte, Retenção de Bilis.
.

-

Vende-se em toda parte.

BANHOS FRIOS

OS banhos tríos
têm, como principa1
efeito, diminuir o ca
lor do corpo. Pro
vocam uma agradá
vel reação da pele,
ativam a circula

ção do sangue e

estimulam o siste
ma nervoso, Além
disso, tomados díá
riamente, concor

rem para a limpeza
do corpo e Iortale
cem o organismo.
Procure unir o

útil ao agradável,
fazendo do banho
frio um de seus

hábitos diários.
SNES,

Ur. Waldemiro Mazureehen

e e e _ _
e A -

C,•.;.. $.. crua Co> SQL

; �,CE [, !

R

R : U I Boss Ltda] õao o� m�lnor�� fi mam oarato�
�����������E�SP�IN�.=HA=S�,=E�YC�.����zy�������=�:=�=Y'���'�:�'_ZY��� K�dM�trr:d1°§C;tcad�§

:ntes de V. S. comprar seus moveis,� . G�§c1hl Irmãcs §: Ao
visita, sem compromisso, a nossa loja,�k

CAIXA POSTAL, 11

onde encontrará. para pronta eutrega RAGUÁ DO SUL - S. ca.tarinae a preços reduzidos: !'ao. ..e ? -. --- " • @4
TRIOS ESTOFADOS em couro, veludo e gobelin a partir de Or$ 1.300,00.

er" Q. !â>4iV4V1QiMr-.......

DIVÀS ESTOFADOS em veludo e gobelin desde Or$ 400.00. .1_......,....

POLTRONAS de radio e de balanço estofados em veludo e gobelin a partir
de Or$ 250.00. I

OOMPLETO sortimento de tapetes para todos os fins, gongoleum, trilhos

a pr�ços módicos.

OAMAS PATENTE de alta reputação para casal, solteiros e de crianças.
ESTRADO DE AÇO americano e galvanizado nacional.

OOLOHÖES para cama de solteiros e de casal a partir de Cr$ 120.00.

IS••I•••a e!tUIII.. DE JULIANO ST.lNGUJEN
JARAGUÁ DO SULRua Marechal Deodoro N. 319

���

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro' comprando na

FARMACIA . NOVA
de ROBERTO M, HORST

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - jaragua
��

No"idade
Uma bôa caneta

constitue um presente
ideal.

.

Adquire-a na Gra
fica Avenida Ltda.

Av. Getulio Vargas, 350

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinicá geral medico - cirurgia de adultos e creanças

� Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas

_ Indutotermia - Bisturi�eletrico - Electro-cauterização
- Raios Intra-vermelhos e azuis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



--
,

.

_III!!!!!!!!!!!!!!Y!I!!!!!!!!!!!!I._lt-1f_!!=e!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!_II!!!!!!!II!!!!!!!!I=

·······1···································· 1!111�!!�IIiiiiiiiiiiiiii··&iiiiiiiiiiiiF"iiiii;.;;;;;;:i.�;._••_ ••iiiiiiiiiIiiiii••_.,_.líiiiiiiiiIiiiiI·::f

rr::c::::o::::r··r···e··,;;-��-p�;;··-11 'I·F;r.:r·"'5 (S��;:'I:di�}!�as, I -A-V--Ó-!-M-Ã-E-!-FI-l-H-A-!'""i l,g:E:'�·i:[::*I���
!!' ,ii R. ,._,LJ._., Maleitas, Tremedeira!l

T O O A S OEVEMU S A R radium asseguram

ii Rua MI. Deodoro N. 136 !! I� - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - II a cura do câncer,

ii TeJI��eA��À' �C;°�0�9 !! Iii "Capsulas Antisesonicas II fLUXO-SEDATINA ��afn��io�e������tg
.. :: '"�

I'I câncer tem muitas
ii

Santa Catarina :: III M
- " II (OU REGULADOR VIEIRA)

II ii ...

Inancora." vêzes a aparência

,= ::

iii'
iii

A MULHER EVITARÁ DORES de uma infecção
li ASSINATURA ANUAL II n. Em Todas as �oas' Farmacias III banal -:- começa

II o-s 35,00 li III É um produto dos Laboratorios MINANCORA I ALlYIA AS CÓLICAS UTERINAS ���o�� i�g���� q�:'
ii

RESPONSAVEL ii iii' Oatari III Em,Drega-se com vantagem para por isso não preo-
ii DIR. g II - Joinville - Sta. atarma-

... combater •• Irregularidades das •

t:: Paulino Pedri :: !;§._.._..- ..- •••••_ .._.!�!!�'===m===!:===II===!I!I!!S="
funções peri6dlcas da••enhoras cupa O paClen be'dou �

"

•

�-;�i;içi� ."����:���=;�-- t

�'�;;���;:;I:�a. ���l����;s{�i� I ��om�miallua.
Fabrica de ferramentas agrlcolas. pela aua comprovada eficácia" levar o individuo à

Principalmente Machados. Euchades Foices, etc. multo receitada." Deve .er ullada morte.

--------.'-------- com confiança Se sentir na face,

FLUXO-SEDAtINA no lábio ou no pei-
to, um pequeno ca-

'.CONTRA-SB Eil TODA PA.RTE roço, imediatamente

procure mostrá-lo
'------------

ao medico.-SNES.

-f�'=::ll====l====����=la�====�ar=�t��===1���
li U PROPIUIETARIO iiAll11O li Rua Marechal De�doro, N. 158 IIR II
II
S SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- ii s II�

SITO DE LUBRIFICANTES, ii T H � R�izes alpinas com-

i'

T
ii ii � poern O famoso esro-

�

,

������;!!!!; li .

COMBUSTIVELEACES- ii ii

�
macal

���(���� ::!! SORIOS, LUBRI- !.�.' E .ii.· Bitter Aguia'

,
, �( li ii

Banco Popu'ar e Agrlcola !{ I! II FICAÇÃO CARGA DE ii ii --------------,-,

Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU 414 1.1.O .11.:
BATERIAS ��E���ERTOS DE II NI! (Lili. DE 1060fl8A

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, » �.�::::::::::::::�}
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeie e Rio do Sul }

..::::::::::::::::: O remédio que tem depurado
-

11
----.--------------- o sangue de tres gerações l

Depositos ::�:�J !�p����'��emS��I:��� Í��X�S._ 3:r;-» Ift�ustrla, E Cem8r�iB W. WeeUB S.A. E�pregad;;;�::to
nas:

Á disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial e-s 100.000,00 }
<, Aviso·aos subscritores Eczemas

com �e�ir�das semanais sem a.viso até e-s 20:000,00 ; . .. 6:/0 II Pelo presente são convidados os subscritores Úlceras
Dep, lniciel Cr$50.000,00 cjrerlradas sem, s/avIso Cr$ 20.000,00 5 /0 de ações da sociedade Anônima acima referida, pa-

Manchas

r
Depositos com aviso-Reto díarta até e-s 1.000,00 4'/. P. retiradas ra a segunda assembléia geral que terá por fim o

Dartros

m/aviso prévio de DO días 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dies 7'/. )l» exame, discução e aprovação do laudo de ava- ������i�mo
Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2"/.; Por 12 meses 7·/. Deverá ser dado o }} iação dos bens e direitos co m que todos os subs- Escrófulas

i(!)i avlso previo de 2 meses para retirada,' quando findar o prazo do deposito. !.! critore� pretendem r.:_ealizar e. integralizar o capi!�l sifilíticas
Dep. POPUlareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep, inlcial Cr$ 20,00, com retí- �� subscrito na formação d� SOCIedade, cuja assemb�eta SEMPRE o MESMO!. ••

_ radas semanais serr evíso até e-s 1.000,005/12"j.
,

Ii
deverá realizar:se _no d1R,.4 de Janeiro proxl�o SEMPRE o MELHOR! ...

» Dep. Iimitados·(Limiêe até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com futuro, ,nu escrítorio da li Irma W. Weege & Cia.
ELIXIR DE NOGUEIRA

} r d d '1'.00000'
. .

'

61/2'/ Ltda., as 9 horas

'i
re Ira as e o, , cruzeiros sernanars sern avrso .... .

i J '10 d D b d 1947 Grande Depurativó dosangue

Dep: Especiais-(Iimit.e até ,cr$ 100.000,00) .. Dep. inicia� cr$ 50.000,00 com
aragua, WO�FG�� �EEGE ll�corporador

' retiradas sern avrso ate 5.000,00 cruzeiros semanaIs.. .•. 7'/. - "MEDICAÇAO AUXILIAR

Faz todas as operações bancarla.s, corno seJarn: cobranças, descontos,

�
--------

NO TA RTAMENTO DA

:;,;;,d;;;;;;';;;::;;s;�=:;;:.;��:�. :s.tz: ;;�c.;:;�
.....

��
....

;;;;�;;;;;.':;;;:.;.;;�,.,. SIFILlS··.

Serviço atencioso e, rápido
'

Têm sido generosas e

�--��-��--��-���--��-��__���( � l-�GARaau��wa. com�e��vMM�

'ao 2·LÊR o Jornal, grejas evangelicas. Tam
'

�. bem delas recebeu a

!(@)@r®®Y@),®Y@>®r®@r®,®r®.:®Y@@!@).:_®Y®®Y®®Y®.®?@)@ .. �:
.

3·A VISAR a redação quan- Campanha de Educação

{g)
, �f. de Adultos um conside-

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquídãe, e Reslríades - f� do mudar de residencia.
:
rável estimul?, que, co-

I TODU AS HOLIESTUS DO ßPßHflH� RfSPIRßIÓßID I C=�·r'·..m·r= �':v;tI��":''::.'" :r�b�f::'
� Encontram alivio imediato com v uso do � ,

e açao.

(@Incompapav e .I@j
, II __--_-........-...--�-....-_-___

I Pl!ilOföl dI! Oogiro Pl!loll!MI! I DJ:". Alvaro Batalba !�:!t�rap!�eu�a purol@)OPEITORALMAI§CoNDEc.moNoBRA§iL®! AUSENTE
� favorece a digestão

���!��!��!��!��!��!��:��:��:��:��!� ��
:I� • ����������� ti . .

Atença-O -

VENDE·SE um ter�eno com I ..................".., ...,""',...:::-==::: do
.

2U d� Dl!ll!mbro Chocolate branco, bem

a area de 80.000 (OItenta mil � Grande numero de pes- � .

a: como ou(ros diversos ti-

metros quadrados) uma casa de madeira, um grande � soas se curaram do esto- �
ii 20 dI! Ji1n�I·'ro

pOi. Dezenas de tipos de

rancho bem montado para fabrica de cachaça, açu-

� mago usando �
pralinées, chocolates em

car, etc. co� bastante cana de açucar, aipim e ou- .' . pó, cacao em pó, acaba

tras plantaçoe�. Tudo por preço de ocasião. ��2�� de receber das melhoreS

Informoçoes nesta redação ou com U,..,'_Bl_M_ItIlIIJI.I_!4I�IIIIIIIll�IjIjJIIIIIIIlJtI� fabricas do país a co-

GUILHERME MOELLER - Tres Rios do Norte nhecida CASA REAL.

Fica proibido a quem
quer que seja deixar
'animais vagarem em

meu terreno, visto não

me responsabilizar pelo

\7
- de MILHO AMARELO

q-.;e lhes acontece,r. I"'4g0"'5 como de costume ao
TIfa Hoffman 1. Dezenbro \.I � oferece
1947

' menor preço :
.

ALVIN MULLER ENGENHO lt a U LIMITADA

,;':

I'�:::
::�:::�: f��

".:

0'C:

"
,

MILHO AMA·
RELO GRAUDO·;
Farinha de

Trigo
de Rio Grande
Feijão preto

OFERECE

J. Schreiner

Escrituração Mercan
til'o Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Flscaís >

Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA" ,

FOGO - ACIDENTES .....;.

TRANSPORTES - AOTO
MOVEIS.

CASA TOBIAS DE MIIJE •••• 118 ••• Ia. I
JARAGUÁ DO SUL Rua !)res, Epitácio Pessoa, 652 SANTA CATARIA

Dieser Verkaufsladen hat �tälldig Artikel erster Qualität auf Lager, wie: -

Wollstotte, Leinen, Tusore, WaschstoHe, RiskaJen, Cretone, Algodão, Handtücher,
Schirme, Hüte, Tricoline, Vorhangstofte, Zetiers, Voale, Chitas, Opala, Fust?n ...

Hemden, Gr�.waten, Strümpfe, Fertige Anzüge, Mäntel, sowie viele andeIe Artikel,
WELCHE, ZU IUSSERST NIEDRIG&N PREISE VERKAUFT WERDEN.

. .
.

Besucht diesen bestehenden verkaufsladen lOhne verpflicbtung jhrerselts, um sich

von die Artikeln und Preisen zu überzeugeIl.

Esta CASA. mantêm sempre e'TI estoqu� altigos de primeira qualidade, as.

sim como: Sedas, Casimiras, Linhos, Tussores, Brins Riscados e Riscadões, Creto
nes, Algodão, Toalhas, 'Chapéu<; de Sol e de Cabeça, Tricolines, Panos para corti

nas, Zetires, Voais, Chitas, Opalas, Fustões, Camisas, Gravatas, Meias, Ternos fei
tos, Casacos, e muitos outros artigos, os quais, está vendendo pelos MENORES

. . PREÇOS DA PRAÇA
I, VISiten-na sem compromisso, e certifiquem-se dos preços e da qualidade de seus Artigos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Locais Junta de Alislamento
Militar de

Noivado Com a senhorí- J
' d S I

ta Antonia' Cordeiro de aragua O U

Oliveira, proíessora em
Acham-sé a dísposí- '.' �elo presente f!cam convidados os se�hores

Barra do Rio Cerro.. con ção dos interessados, aeíonístas desta SOCIedade, para a assembleia ge

tratou casamento o sen-
mediante pagamento ral ordinaria a realízar-se no dia. 28 de Janeiro

hor João Buriga, 'Indus- de multa (Cr.$ 10,00) de 1948, as 9 horas, na sede social afim de delí

triario, e residente em
de déz crnzeiros os berarem sobre a seguinte ordem do dia:

São Paulo. seguintes certíücados

. .

de 3a. categoria:
lula RehalDsa. Para Botu- Henrique Gonçalves So

verá, municipio de Brus- brinho
que, onde vai servir Henrique Fischer
como vigario, viajou o Herique Bast
rev. Padre Ewaldo Hen- Henrique Pangratz
dricb, que por muitos Henrique Fernandes

Ianos serviu de coadjutor Kloch .

nesta Paroquia. Heirich Friedrich Otto
Para substítull-o foi Hafermann

designado o rev. Padre Herberto Raduenz
.
Fidelis Tomelin, que. ser- Antonio Silva
viu em Ioínvílle. Leopoldo Erdmann

O novo coadjutor é Ii- Antonio Jagielski
lho de uma tradicional Bernhard Proehnow
familia catarlnense, Seus Gustavo Bodenberg
pais, o casal Antonio Gustavo Friedel

Tomelin, reside muitos Guilherme Bassani
anos neste municipio. Guilherme Ernesto Duwe
-Correío do Povo» o Gustavo Karsten

cumprimenta, desejando Ignacio Engel
f�liz estadia no munící- Leopoldo Volkmann

pIO. Leopoldo Schmidt

Snrtl. Inês Faaundes. De P�.ulo Guilherme. Carlos �'!'!"!'!!!!!'!'!"!'!!!!!'!'!"!'!!!!!'!'!"!'!!!!!'!'!"!'!!!!!'!'!"!'!!!!!'!'!"!'!!!!!!!'!'!!!!!'!'!"!'!!!!!'!'!"!'!!!!!'!'!"!'!!!!!'!'!"!'!!!!!iIIII!!!!!'!'!"!'!!!!!'!'!"!'!!!!!!"!!!'!'!''!'!''!'!!!!!�

Curitiba, onde tora assís-
Muller H CLINICA OB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ e GARGANTA iI

tir ao casamento de sua
Paulo Kuster ii moderna e primorosamenle inslalada do

'

il
irmã Iolanda, que con-

Otto Raduentz !!
DR SADALLA AMIN

ji

traiu .nupcías com o snr. Otto. Bu�tend.orf ii·. i!

Afonso Detz, regressou �axmiel F�lisberto Gra- !! CONJUNTO DE APARELHOS MODBRNOS, UNICO NOS H

hontem, a gentil senho-
mano Lenzí ii ESTADOS DE SANTA CATARINA B PARANÁ II

rita Inês Fagundes, ha-
Carlos Hor�ngoso ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» H

bil auxiliar na Empreza
Helmuth Briese ii HORARIO: 10-12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii 1::1

Grafica Avenida Ltda H�rJ?anI?- Koch H - "oinville - _li -----------__;-------
. WIllI Krlsansky

Aniversario Jorge Ferdinando.Carlos -------------------

• Completa mais um aní- Hornburg If e ifIl e
e

eil e e
.

• e

�I�:Z��i�!;t\i��:: �:������I::{��:b:: 1 fßBi�totMö;iÍsic;;T1R;1- A 29 festejou' seu Presidente da J. A.�M.
..

natalícíou senhora Ma- ,.
.

DE ,W. 3076-Àlfredo ßurzke-bras. transf. imp. de uma

riana Martins, esposa do �................ G 'Ih A G G dk & F'lh
'bicicleta vendida a Antenor Corrêa Idem 1

.

snr. Eduardo Martins. r(·
..: · .. ··

·:
.. · · · .. · .. ·· ......

11 •

UI erme • • as e 1 OS
.

3077 -Alex Langtn-bras. tran�f. lrnp. terreno

Volos de Boas Feslas ;i Correio do Povo' ii R M h o Is adquirido de Alvino Grützmacher. Idem.

Recebemos e agrade- li ii
ua

-

arec aI eodoro Fundos 3078-Emilio Behllng-bras. transf. imp. terreno

cemos os votos de Boas H ii
Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss vendido a Helrnurg lantz. Idem.

Festas e Ano Bom envio ii Rua MI. Deodoro' N. 136 H • Dormitórios modernos e simples
3079-Geraldo ôchíochet-bras. transf. imp. de

Jogos pare sala
mas: Cia. T. Janér, 01- ii JARAGUÀ DO SUL ii Jogos pera cosinha

• Idem.

sen Irmãos Ltda. H. Santa Catarina ii G di' I d.3do80 -GWiIIildOttEo Junlge-brads. transf. imp. terreno

i! ::
uar a roupas co orna ven I o a era o stoe sen. I em.

U 'ASSINATUllA .NUAL H ti.
Guarda roupas para casal e solteiros .308J -Willi Otto �un�e-brlls. transf, irnp. terreno

!i
4

ii IP
Guarda comida e guarda louças vendido a Fernando DIetrich. Idem.

ii e-s 35,00 ii ... Bufes e pentiadeiras .

t
3082""':"Guilherme Brandt-bras. transf. imp. terre-

H II IP Cadelrea=Mochos -Camieelros no vendido a Rudolfo Brandt. Idem

Irene Pedrl, Oficial do ii DIR. RESPONSAVEL ii' Camas-Taboas de lavar roupa • 3083 - Oscar Paiva Lopes-bras. transf. irnp. ter-

Registro Civil do l° Distrito !i PauUno Pedri' H iJ17A?«t "'._ m _ "'aJ e C!h • -JI
reno adquirido de Erna Ladwig. Idem.

da Comarca Jaraguá do Sul, � )} "IiiilJIIUIf 1
__ 'UI:' l$-€.f""�C-1-C.. €,:000€.. $:'"'«4# 3084 Geraldo ôchíocher-bras. transf. lrnp, ter-

........................................................ reno vendido a Urbano Pauletto. Idem.

Estado de Santa Catarina

Faz saber ���si�omparece. rBITTÊR'Ã�--""'l � r�RHEN"'O 1Jm� �?��Iet;���odi��ü�z����e:;grg!·n!�ards:�imp.
de

ram no cartório exibindo os � é UlII I' :,"\sante.estoma- t.. , J 3086-Guilherme Ponath-bras. transf lrnp. terre-

documentos exigidos pela lei S cal, feito de raizes me-

no vendido a Oswaldo Klug. Idem.

atim Je se habilitarem para � dicinais �DEIRa
3OR7 - Bruno Hafermann-bras. transf. lmp. terre-

(
.

� � nó vendido a Germano Hafermann. Idem.
casai,.-se: ..........,.............,...---------... ,.

.

.

3088-Nicolau Iagelski-bras. transf. imp. terreno

Edital N. 2326, de 27-12 Ele, brasileiro, solteiro, adquirido de Pedro Paulo Pereira. Idem.

1947. pedreiro, domiciliado e 3089 - Artur G. G. Gumz-bras. transf. imp. ter-

Tercilio Cattoni e Zirta residente neste distrito, reno vendido a Carlos ôchüake. Idem.

Lafin a Estrada N ove, filho de 3Q90-Artur G. G. Gumz-bras, transf. írnp. ter-

Ele, brasileiro, solteiro Lourenço Kanzler.
,

reno vendido a Leopoldo Schünke. Idem.

carpinteiro, domlcillado -e I Ela, brasileira, solteira, 3091-Frida Paiva Lopes-bras. transf. Imp. ter-

residente nesre distrito domestica. domiciliada e
reno adquirido

-

de Erna Ladwig. Idem.

em Retorcida, filho d� residente neste distrito, á 3094-Carlos Heinzle-bras. baixa irnp. sobre duas

Clemente Cattoni e de Estrada Nova, filha de -camionetes, lançadas nesta repartição. Idem.

AdelIe Cattoni. José Leitholdt e de Maria 3095-Gustavo Sc,hmidt-bras. baixa imp. sobre

Ela, brasileira solteira Leitholdt. um carro' de lavoura. Idem.

domestica, domiciliada � E para que chegue ao,co-
3097-José Pereira da Silva, transf. imp. terreno

residente neste distrito nhecimento de todos,:mandei vendido a Maria Pereira da Silva. Idem.

em Retorcida, filha d� pass,ar o presente edital que
3102-Harry Max Hiendlmayer-bras. transf. imp.

Carlos Lafim e de Rosa será publicado pela impren-
terreno vendido a Mi'lximiliano Hiendlmayer. Idem.

Lafin. sa e em cartório onde será '.
3103-Willy Frichting-bras. licença 'mandar cons

atixado dUlantt: IS dias. Si truir mausoléo na sepultura de Carlos Pscheidt, in-

29-1.:! alguem souber de algum im- humado no cemiterio municipal de CGrupá. Idem.

pedimento acuse-o para os

Maria tins legais
IRENE PEDRI,olicial

Hoje a noite .tedns para o

Salão Waldemar Rau

Grande Baile de São Sih/estre
1°. Aprovação do balanço e contas do exerci

, cio de 194i
2°. Eleição do Conselho Fiscal.
3°. Assuntos de interresse social.

Jaraguä do Sul, 29 Dezembro de 1947.

CARLOS LEOPOLDO MEY
Diretor-Presíden te

Abrilhantado polo JAZZ IDEAL

Amanhã! Grande Domingueira

rI Dp. Renato 'W'altep Ü
II CIRURGIA :!LD� ��CIALIZADA K .

POSTOB R A5 I L !! Com cursos de aperfeiçoamento no !!

A A
ii Rio de Janeiro . São Paulo e Buenos Aires. ii

O lado do HOTEL JARAGU - Rua Marechal. Deodoro N. 587 ii Doenças de Senhoras _ Partos _ Clinica � .-:

Comunica aos seus distintos amigos e fregue- ii Geral de Adultos e Crianças. i!
ses que estamos efetuando venda de gasolina Esso, 11 Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. fi
e Oleos e em breve teremos seção de lavagem e ii

.

TELEFONE N. 3 g

lubrificação e consêrtos de pneus. " ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina ii
.. ii

O Proprlerarlo : ANTONIO 5CHMITT _

A V�I S O

��----------------------

Dr. �rquimedes Dantas
A•••GA.G

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

Pr�f�itrrra Mrrnict�al tl� Jara�rrá �� �rrl
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Dia 26-10-47

Edital N. 2327, de
1947.

Arno Kanzler e

Leitholdt. I
Secretaria da Prefeitura Municipal de Jataguà

Sul, 25 de outubro de 1947 .

............................................................

(()) §abâo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa CHAo WEIlIEt HNIDl(J§IlllAl = Jon,IDlfnline s�ßÃ� 'f'Rei,.,

. '.

�SPECIAlIOADE ;

recomenda·se para, colegios hospitais, etc., pela sua qualidade desinfectante.
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